
 

 
 

 

Karsan’dan Fethiye’ye 128 adetlik 
 Jest teslimatı! 

 
Fethiye toplu ulaşımını Karsan ile yeniliyor!   

 
Kuruluşunun 50. yılını kutlayan ve Bursa’da yer alan iki ayrı 
fabrikasında hem iç pazar hem ihracata yönelik çağın mobilite 
ihtiyaçlarına uygun modern toplu taşıma ve ticari araç üretimi 
gerçekleştiren Karsan, Fethiye’nin toplu ulaşımdaki yeni yüzü 
oldu. Karsan tarafından satışı gerçekleştirilen 128 adet Jest 
düzenlenen törenle Fethiye’deki kooperatiflere teslim edildi. 
 
Kuruluşunun 50. yılını kutlayan ve Bursa’da yer alan  iki ayrı fabrikasında hem iç 
pazar hem ihracata yönelik çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun modern toplu 
taşıma ve ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan, ulaşımda modern dönüşüm 
yapmak isteyen belediyelerin tercihi olmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Muğla 
Büyükşehir Belediyesi’nin şehir genelinde  vatandaşların daha modern ve güvenli 
seyahat etmesi için başlattığı ulaşımda dönüşüm çalışmalarının Fethiye ayağında 
tercih Karsan Jest oldu. Fethiye’deki kooperatiflere 128 adet  engelli erişimli 
Karsan Jest teslim edildi.  
 
Proje kapsamında yenilenen araçlar gerçekleştirilen törenle Fethiye İlçesi’ndeki 
kooperatiflere teslim edildi. Teslimat törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı 
Osman Gürün, Ulaşım Dairesi Başkanı Alper Kolukısa, belediye yetkilileri ve 
kooperatif üyeleri katılım gösterdi.  
 
Jest hem ekonomik hem konforlu 
 
Şehiriçi toplu taşımacılık için tasarlanmış Karsan Jest, sıfının en iyi yolcu minibüsü 
olma özelliği taşıyor. Yolcu konforu için her ayrıntının düşünüldüğü Jest, alçak 
tabanlı olmasıyla yaşlı ve engelli bireylerin ulaşımı için kolaylık sağlıyor. Euro 5 
motoru ve 6 ileri şanzımanıyla mükemmel yakıt ekonomisi sunan Karsan Jest, 
sessiz ve çalıskan motoruyla hem konforlu yolculuğun hem de en iyi verimin 
saglanmasına yardımcı oluyor.  
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Kısaca Karsan   

1966 yılında kurulan Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş., 1979-1998 yılları arasında Koç 

Grubu çatısı altında faaliyet göstermiş, 1998’de İnan Kıraç’ın çoğunluk hisselerini almasıyla birlikte 
Kıraça  

Holding bünyesine dahil olmuştur. 1981 yılından itibaren %100 yerel sermayeyle ticari araç 
üreten bir firmadır. 2009 yılında belirlediği “Sınırsız Ulaştırma Çözümleri” vizyonu doğrultusunda, 

binek araçtan otobüse, minivandan ağır kamyona geniş bir yelpazede ürün geliştirip üretmeyi 
hedefleyen Karsan; bugün Bursa’da yer alan modern ve esnek tesislerinde lisans altında Hyundai 

Motor Company’ye ait H350 model panelvanları, minibüs ve şasi kamyonetleri, Menarinibus marka 

otobüsleri ve kendi markası altında Karsan JEST, Karsan ATAK ve Karsan STAR araçları 
üretmektedir. Bu ürünlerin pazarlama, satış ve satış sonrası hizmet faaliyetlerini ise Karsan 

Pazarlama aracılığı ile yürütmektedir.  
 

 

 
Aslı Özbiçer  

Karsan Pazarlama İletişimi ve Marka Yöneticisi 
asli.ozbicer@karsan.com.tr 0549 749 38 53 
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